
 Première Avenue 25 
4040 Herstal  
Belgique 

Tel : 0032 (4) 246 32 49 
Fax : 0032 (4) 247 06 07 
www.ecobati.be  info@ecobati.be
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      Witte zeep 
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Reiniging en onderhoud van ingezeepte of 
uitgeloogde oppervlakken 
 
 

  
 

verbruik 
                                                                                                              verdun 250 ml 

                                                                                                                       in 5-10l water 
 
 

 
 

Gebruik Productgegevens 
 
 
Toepassingsgebied: 
Voor reiniging, onderhoud en verfraaiing van ingezeepte 
gewassen of uitgeloogde natuur- en wit geoliede houten vloeren. 
Als eerste behandeling van zachthouten vloeren zoals,  
zit- slaapkamers, lambrisering, meubels, binnendeuren, 
Buiten voor  houten terrassen, omheiningen,  deuren enz.  
Ideaal voor het reinigen en verwijderen van schimmels en algen. 
Sterk geconcentreerd. 
 
 
Eigenschappen: 
 
Vloeibare consistentie, heel goed uitsmeerbaar, sterk reinigende 
werking, sterk hydraterend. Uit zuiver plantaardige, hernieuwbare 
grondstoffen 
  
Kleur: 
 
204 wit. 
 
Niet van toepassing op gelakte oppervlakken. 
 
 

 
Ingrediënten: 
  
Water, kokosolie-tensie sojavetzuren, kaliumhydroxide, palmolievetzuren- en polyasparaginezuren 
( wit: titaandioxide ) 
 
Verbruik : 
 
Intensieve reiniging: 1l van verdund mengsel (1: 20 of 1: 40) is voldoende voor 120-150 m² 
Eerste behandeling: 1l van verdund mengsel van 1: 10 is voldoende voor 10-25 m² 
Onderhoud reiniging: 1l van verdund mengsel van 1: 40 is voldoende voor 400-600 m² 
 
Reinigen gereedschap 

Onmiddellijk na de verwerking, met water 
 

Bewaring: 
In de oorspronkelijke afgesloten verpakking, koel, droog en afgesloten bewaren 
Verwijdering: 

Volgens de lokale wettelijke voorschriften. Opgedroogde productresten kunnen met het huisvuil 
meegegeven worden. Afvalcode 07 06 01  Giscode: GE10 

Dichtheid : 
Ca.. 0,95g/ml. 
 
Veiligheidsvoorschriften: 

Buiten het bereik van kinderen bewaren. Contact met de ogen en de huid vermijden. 
 

Gebruiksaanwijzing  
Verwerking : 
Intensieve reiniging, afhankelijk van de graad van vervuiling 1: 20 
tot 1: 40 met warm water verdunnen. Bijv. 250 ml witte zeep 
mengen met 5-10 l water. Zeep mengsel met een brede kwast of 
borstel gelijkmatig aanbrengen. Het behandelde oppervlak moet 
nat genoeg zijn. Ca. 20 min. laten inwerken 
 Daarna het oppervlak met een borstel grondig schuren / spoelen. 
Herhaal de behandeling indien nodig. Het oppervlak met water 
afspoelen en laten drogen. Daarna kan het oppervlak met hout 
olie buiten behandeld werden. 
Materiaal onmiddellijk na gebruik met water schoonmaken. 
Niet verwerken onder + 8°C.  
 
 
 

 
Tip: Bij sterke schimmel- en algen aanslag de witte vloerzeep 3-4 dagen laten inwerken, daarna afspoelen 
met water. Evtl. overblijvende vlekken met een harde borstel verwijderen. 
 
Eerste behandeling van naaldhout vloeren: 
 De zeep oplossen in water (1: 10), het oppervlak schoon maken met een katoenen vochtige dweil, doek. 
Laat  enkele minuten inwerken, dan met doek afspoelen met schoon water 
 
Regelmatig onderhoud 
Los de zeep op in water (1:40 ) en reinig de vloer met vochtige doek. 
Enkele minuten laten inwerken en schoonwater reinigen. ( vochtige doek ) 
Voor hardnekkige vlekken : 
Diluer le savon dans l’eau (1 : 40) et nettoyer le sol à l’aide d’un chiffon humide. Laisser agir quelques 
instants et finir par un passer au chiffon d’eau claire. Pour des taches plus tenaces, masser le mélange à 
l’aide d’un pad blanc et passer ensuite avec un peu de mélange savoneux propre. Ne pas rincer à l’eau 
claire  het mengsel inmasseren met een witte pad ( spons ) daarna nog eens met schoon mengsel na 
wrijven en drogen laten.( niet naspoelen met water) 
 
 

 


